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ع به شرط وجود زمان ارزش در واقع ساير مناب. توان از ساير منابع استفاده كرد اين منبع است كه مي

.كند پيدا مي

به مانبنابراين، در ساز از اي برنامه گونه ها مديران بايد ريزي نمايند كه بتوانند نهايت استفاده را

و امروزه سازمان. زمان خود ببرند و ارائه خدمات با كيفيت به رشد ها تنها با ساخت محصوالت

و ترقي ترقي دست پيدا نمي و يا با سرعت بيشتر نيز الزمة رشد  كنند بلكه انجام كار در زمان كمتر

با هرچه نوآوري. آنهاست و ارايه خدمات به وسيلة يك سازمان هاي ساخت محصوالت جديد

و در زماني كمتر از زماني مصرف شده به وسيلة سازمان ب، انجام شود امكان هاي رقي سرعت بيشتر

و پيشي مي رقابت و تسخير بازارها به وسيلة آن سازمان بيشتر يك گرفتن از آنها و دستيابي شود

ياسا ها ارايه خدمتي قبل از ساير سازمانزمان به تكنولوژي جديد براي ساخت يك محصول

كه. تواند سود زيادي عايد آن سازمان نمايد مي بنابراين مديريت زمان از موضوعات مهمي است

كه. در دنياي پر رقابت امروز بايد پيش از پيش مورد توجه قرار گيرد باتوجه به نقش آموزش عالي

و تحوالت زيادي در زمينهمنشأ و سياسي بوده است هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي

يكي از مشكالت. اي برخوردار است همچنين نقش مديران آموزش عالي كه از جايگاه ويژه

و وقت توسط مديران است گريبانگير دانشگاه از جمله متغيرهاي. ها عدم استفاده صحيح از زمان

. يريت زمان، هوش هيجاني استتأثيرگذار بر مد

ه هو و كنتـرل هيجـانش هـا اسـت هـر شـخص بـا يجـاني، توانـايي درك، توصـيف، دريافـت

گيـري برخورداري از ميزاني از هوش هيجاني در مواجهه با وقايع مثبت يا منفي زنـدگي بـه موضـع 

و به سازش با آنها مي  و انسان با برخورداري از هوش هيجان. پردازد پرداخته ي به زندگي خود نظـم

به ثبات مي مي طوري بخشد را كه اصوالً هوش هيجاني باال باعث شود شخص وقـايع منفـي كمتـري

هاي هـوش مربـوط بـه مفهوم هوش هيجاني ريشه در نظريه).1995گلمن،(در زندگي تجربه كند 

گـاردنر. دانـست ثرندايك براي اولين بار توانايي اجتماعي را جز مهمي از هـوش. قرن بيستم است 

و اژه(نيز در نظر خود از هوش بين فردي نام برد كه توانايي درك ديگري است  اي، حكيم جوادي

و ديگـران را مـورد ان در الگوي هوش-بار). 1383 هيجاني خود تنها روابط دروني فرد با خـودش

و توجه قرار نمي ل از عوامل تشكيعمومي را نيزقخل دهد، بلكه عناصري چون سازش، تحمل فشار

ميش دهنده هو از ان هوش هيجاني را شكلي از هوش در نظـر مـي-بار. شمارد هيجاني گيـرد كـه

و به معني و تفكر تركيب شده است هاي هيجاني شخصي رسيدگي به ساختار كلي توانايي هيجانات

و فـشارهاي محيطـي تـأثيو اجتماعي است كه بر استعداد مقابلـه بـا درخواسـت  او. ذاردگـ مـير هـا
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و مهارت همچنين بيان مي مـ كند هوش هيجاني و طـي زنـدگييهاي هيجان طي زمان رشـد كننـد

م  ميتغيير و هـاي درمـاني آنهـا را بهبـود هاي اصالحي مانند كلينيـكهتوان با آموزش برناميكنند

و پاركر،-بار(بخشيد  ).2000ان

و درك چگونگي از رفتـار تـأثيرآهايي است كه بر خود هوش هيجاني، مجموعه مهارت گاهي

م. گذارديم بدر توانيريشة هوش هيجاني را هيجـان شـامل. هيجان رديـابي كـرده ادبيات مربوط

و يك مؤلفـه شـناختي-يك مؤلفه بياني يا حركتي، يك مؤلفه تجربي، يك مؤلفه نظارتي   تنظيمي

ا. باشدمييا پردازشي حـاالت چهـره،ق بـراز هيجـان از طريـ مؤلفه بياني يا حركتـي شـامل توانـايي

مي. باشدميي صدا، ژست بدن تن و اين نتيجه مؤلفه تجربي شامل احساس مربوط به يك تجربه باشد

شخصو تفسير شـخص از آگاهي از عالئم سيستم عصب مركزي، بازخورد ناشي از حاالت چهره 

ل هيجاني تجربـه شـده مربـوط تنظيمي به واكنش در مقاب-مؤلفه نظارتي. باشدميحوادث پيرامون 

و تفكيك احساسات ديگران از طريـق حـاالت. شود مي مؤلفه شناختي يا پردازشي شامل تشخيص

و سرعت صداي آنها مي  باشـد ها در دوران طفوليـت مـي بيشترين رشد اين توانايي. باشد چهره، تن

).1380منصوري،(

مي) 1943(وكسلر بر كوشيده: گويد در گزارش خود دربارة هوش ام نشان دهم كه عالوه

ميا عوامل هوشي، عوامل غيرهوشي ويژه تواند رفتار هوشمندانه را مشخصي نيز وجود دارد كه

و شناختي هوش عمومي را با هم بسنجد وي درصدد آن بود كه جنبه. كند تالش. هاي غيرشناختي

و آزمونتوان در استفاده وي از كاربرد خرده او در اين زمينه را مي و درك هاي تنظيم تصاوير

مي-فهم  به نقل از 1943وكسلر،( دهند، دريافت كه دو بخش عمده آزمون وي را تشكيل

).1383نيكوبين،

كردن نظريه در همگاني) 1930(و) 1920(هاي نامداري كه در دههايك روانشناساي ثرند. ال

 هارپر، اظهار داشت كه هوش اجتماعي يعني اي در روزنامه هوشبهر نقش مهمي داشت، در مقاله

و عمل كردن عاقالنه در ارتباط اي از هوش هيجاني هاي بشري كه جنبه توانايي درك ديگران

و به خودي خود جنبه مي است وي معتقد بودكه هوش از مؤلفه. دهد اي از هوشبهر را تشكيل

او. اي انسان را سنجيده توان با يك نوع هوش توانايي تشكيل نشده است چرا كه نمي به همين دليل

و هوش انتزاعي سه نوع هوش را مطرح مي به نظر وي هوش. كند؛ هوش اجتماعي، هوش عيني

و برقراري رابطه مناسب با آنها از اين نقطه نظر. اجتماعي عبارت است از توانايي درك ديگران
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و عواطف ديگران گرفتن در يك جمع بتواند باهوش كسي است كه در هنگام قرارفرد  احساسات

و با آنها رابطة خوبي برقرار كند ).1380، ترجمه پارسا، 1995گلمن،(را به خوبي درك كند

نيز ديدگاه سنتي متخصصان هوش شناختي مربوط به اول قرن بيستم را وسعت) 1983(گاردنر

و عناصر هيجاني يا وي معتقد بود كه هوش ابعاد متعددي دارد كه تركيبي از ابعاد. بخشيد  شناختي

و شامل دو جزء كلي،. شخصي است كه بعد هيجاني يا شخصي مفهوم هوش چندوجهي است

در تحت عنوان قابليت هوش بين(هاي بين فرديو مهارت) هوش درون فردي(ون فردي هاي

به فردي، هوشي است كه به ما كمكميهوش درون. است) فردي ميكند تا  به دهيم، آنچه انجام

و روابطي كه بين تمام اين امور وجود دارد، معني بخشيم مي. افكار، احساسات توانيم با اين هوش

هوش بين فردي، امكان تنظيم روابط. مان را در خدمت بگيريم هاي ياد بگيريم كه خودمان هيجان

و انگيزه رفتاري با دي .ددهميرا گران با ديگران، همدلي با آنها، برقراري ارتباطات شفاف با آنها

كند كه در هوش فردي كليد خوشناسي عبارتست از آگاهي داشتن گاردنر همچنين خاطرنشان مي

ا و استفاده از آنها براي هدايت رفتار خويشحساسات شخصي خود، توانايي متمايزاز . كردن

و تحليل اجتم اعي را به همچنين وي چهار مؤلفه سازمان دهي، ارائه راه حل، ارتباط فردي، تجزيه

مي عنوان مؤلفه ).1998گلمن،(برد هاي هوش بين فردي نام

كه. مدلي چند عاملي براي هوش تدوين كرده است) 2000(ان-به عالوه، بار وي معتقد است

و قابليت اي از توانايي هوش هيجاني مجموعه و مهارت ها هايي است كه فرد را براي سازگاري ها

و كسب  ميمؤثر با محيط و صفت هيجان در اين نوع هوش ركن موفقيت در زندگي تجهيز كند

 ان هوش هيجاني-از ديدگاه بار. كند اساسي است كه آن را از هوش هيجاني شناختي متمايز مي

و مهارت. گانه است15داراي ابعاد هاي هيجاني، اجتماعي طي زمان از نظر وي هوش هيجاني

و تغيير مي مي رشد و ب كند را هاي اصالحي مانند تكنيكو برنامها آموزشتوان هاي درماني آنها

.بهبود بخشيد

ها بيشتر توجه به اين نتيجه رسيد كه زندگي عاطفي براي كساني كه به هيجان) 1990(واينر

را كه زنان در مجموع، هيجان وي دريافت. تر است كنند غني مي و منفي شديدتري هاي مثبت

ح ).1384، به نقل از كرباليي، 1990واينر،(كنندسمينسبت به مردان

را) 2000( مهرابيان توان در چهارميدر پژوهش خود پي برد عواملي كه با عملكرد رابطه دارند

و-1: دسته به شرح زير خالصه نمود و عدم لذت، اضطراب  عامل اول كه شامل خلق آرام، لذت

يري؛ عامل دوم شامل خلق برانگيخته، صفات برانگيختگي،پذ افسردگي، عزت نفس باال، انعطاف
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و تمايل به پيوند؛ عامل سوم شامل جهت هدفس يابي براسا همدلي هيجاني، تفكر هيجاني

و تحمل، صداقت، سبك برنامه و هوش؛ ريزي شده، تأخير در كامرواسازي، صبر هاي گوناگون

و گر، اطاعت، كفايت، اجتم خلق سلطهعامل چهارم شامل  اعي بودن، تمايل به پيشرفت

و چهارم رابطه. خودشكوفايي است هاي گيري موفقيت هاي اندازه مثبت با مالك عوامل اول، سوم

و صفت  كلي برانگيختگي رابطه منفي با موفقيتزندگي دارد و موفقيت هاي مربوط به روابط كار

نتيجه رسيد كه ويژگي هاي خود به اين در طي پژوهش) 1994(اريكسون. در زندگي دارد

را مشترك افراد، توانايي واداشتن خود به انجام تمرين و او علت اين امر و بي وقفه است هاي منظم

و انگيزش مثبت اين افراد نسبت مي ). 1995، به نقل از گلمن، 1994اريكسون،(دهد به خودانگيزي

و مؤثرتر پي برد كه هر چه هوش هيجاني باالتر باشد عملك) 2005(هاياشي  رد مديران نيز بهتر

در پژوهشي با عنوان رابطة هوش هيجاني با مديريت توانايي عملكرد) 2006(كنت. باشد مي

و رهبران مديران در سازمان ها به اين نتيجه دست يافت كه هوش هيجاني براي مديريت مديران

و  د5الزم است و فاكتور مهم براي تمرين مديريت، تمرين كار، توانايي رك محيط اطراف

و ارتباط مؤثر است ايچر. توانايي انجام كار، ارزيابي نهايي كارهاي خويش، داشتن مديريت زمان

و مهارت اجتماعي ضروري كاركنان به اين) 2003( نيز در پژوهشي با عنوان رابطه هوش هيجاني

و توسعه برنامه نتيجه دست يافت كه هوش نان بسيار مفيد هاي اجرايي كارك هيجاني در گسترش

و پيشرفت شغلي پي برد كه كاربرد در زمينه تأثير هوش) 2000(به عالوه، وات كين. است هيجاني

و بهبود فرآيند تصميم مي هوش هيجاني موجب پيشرفت و هوش هيجاني نيز تأثير گيري شغلي شود

و افراد داراي هوش هيجاني باال در شغل تخصصه مستقيمي بر ميزان فروش كاال دارد اي نيازمند

.فني، كارايي بهتري دارند

و. زمان منبع بي مانندي است كه اگر از دست برود، جايگزيني نخواهد داشت توجه به وقت

و خورشيد مبناي درك. اي ديرينه دارد استفاده بهينه از زمان پيشينه در جوامع قديمي حركت ماه

و هرچه جوامع تكامل بيشتري پيدا كر شد زمان پيچيدهدند مفهومزمان بود در دنياي موجودات. تر

و سعي مي ادراك مفهوم. كند آن را كنترل كند زنده اين تنها انسان است كه متوجه زمان است

ميا. زمان تحت تأثير فرهنـگ مـا قرار دارد يك يـن تأثيـرپذيري از آنجا ناشي شود كه زمان

و ). 1380، ترجمه خاكي، 2002لوتار،(مفهوم ذهني است نه يك واقعيت مادي  از ديرباز علماء

و نظرات گوناگوني در اين زمينه ارائه كرده . اند انديشمندان مبحث زمان را مورد توجه قرار داده

من«: فرمايدمي)ع(ق دين اسالم نيز اهميت زمان را مورد تأييد قرار داده است، چنانكه امام صاد
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كس» استوي يوما فهو مغبون و بايد هر روز يعني هر دو روزش مثل هم باشد، زيان كرده است

). 1377 به نقل از كرمي مقدم، 1375رضايي مقدم؛ بخشي جهرمي،(نسبت به روز قبل بهتر باشيم 

و نحوة استفاده درست از آن اشارات زيادي . شده استدر فرهنگو ادب ايران نيز به اهميت زمان

ميخهاي كه بر سرشا خيام زمان را به پرنده شيخ نظامي، به نقل از كرمي،(كند اي نشسته است تشبيه

1376.(

ترين منبعي است كه در اختيار انـسان قرار دارد، زيرا مـنابع ديگري به شرط زمان، با ارزش

در. كنند وجود زمان ارزش پيـدا مي و ارزش توجه به زمان، به همين دليل در خصوص اهميت

و زبان فرهنگ م ها هايي كه در مورد از جمله واقعيت. هاي زيادي شده است ختلف صحبتهاي

و ذخيره نمود زمان مطرح است آن است كه زمان را نمي افزايش زمان غيرممكن. توان پس انداز

و در واقع مديريت كردن زمان يك فرض نادرست به نظر مي آيد، چرا كه زمان قابل كنترل است

گفو مديريت نيست، فقط مي ميتوان توان از زماني كه در اختيار ما است بهتر بهرهت كه چگونه

مي. بگيريم توانيم ما حتي قادر نيستيم استفاده يا عدم استفاده از زمان را انتخاب كنيم، بلكه فقط

توانيم آن را جبران كنيم وقتي زمان را از دست داديم ديگر نمي. نوع استفاده از آن را تعيين كنيم

در واقع مديريت. سازي استفاده از آن است هاي مديريت در وقت، بهينه ترين جنبه يكي از اساسي

و حوادث ما را  و اجازه ندهيم كه امور و كار خويش را به دست گيريم زمان يعني اينكه زمان

).1381، ترجمه جوادي زاده، 1996فرنر،(هدايت كند 

مي)1993(الك مكنزي محض: گويد، در مورد زمان چنين زمان تنها منبعي است كه به

و نرخ مصرف آن نيز ثابت است دستيابي به آن مي و. بايد مصرف شود شصت ثانيه در هردقيقه

مي به اين ترتيب ما نمي. شصت دقيقه در هر ساعت ا داره كنيم بلكه فقط توانيم توانيم زمان را

رخودما اي.ا در ارتباط با زمان اداره نماييمن قدار زماني كه در اختيار ماست قابلمكهصورتن به

و ما فقط مي ما همچنين در مورد. توانيم نحوة استفاده از آن را كنترل كنيم كنترل نيست

مي مصرف را. شود شدن اصل زمان اختياري نداريم، بلكه فقط نحوة مصرف آن به ما مربوط زماني

و قابل برگشت نيست هم كه تلف كرده رضايي مقدم، بخشي جهرمي،(ايم، از دست رفته است

).1377، به نقل از كرمي مقدم، 1376

مي) 1981(و ديلون) 1985(ميلر به بيان كنند كه زمان تنها منبعي است، كه به محض دستيابي

و آهنگ مصرف آن هم ثابت است آن مي هاي خود بعضي محققين در نوشته. بايد مصرف شود

نياز اند، ولي آنچه كه بيش از همه مورد كردههايي ارائه روشبراي افزايش اوقات از نظر كمي،
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مياست، استفاده مؤثر از و برنامهبراي اين امر،. باشد مقدار زماني است كه در دسترس ريزي

مي. سازماندهي كافي موردنياز است ، 1981ديلون،(رود در غير اين صورت زمان بيشتر به هدر

نيز كه يكي از صاحبنظران مديريت) 1992(رابينز ). 1377مقدم،، به نقل از كرمي 1985ميلر،

و ديگري زمان قابل كنترل وي. است، اعتقاد دارد كه دو نوع زمان وجود دارد زمان غيرقابل كنترل

به.توانند تمام وقتشان را كنترل نمايند بسياري از مديران نميمعتقد است كه و روزمره  آنها پيوسته

ميهاي ناگها بحران به ني، واكنش نشان و وقت عمده مديران صرف پاسخگويي دهند

مي درخواست و مشكالتي و همچنين توجه به مسايل شود كه توسط ديگران ايجاد شده ها، تقاضاها

و اين نوع زمان را نمي و مديريت نمود است بخشي از وقت آدمي قابل مقابلدر. توان كنترل

ادهاي ارايه شده جهت مديريت زمان، مربوط به استفاده از زمان بسياري از پيشنه. باشد كنترل مي

كه قابليت كنترل دارد، قابل مديريت كردن براي اينكه بخشي از وقت آدمي. قابل كنترل است

).1378مرتضوي،(است 

را) 1978(مكنزي الك و دانشجويان ما اصول مديريت زمان معتقد است كه بيشتر مديران

در. هاي مديريت زمان را طراحي كنند انشجويان بايد برنامهد. دانند نمي يك اصل مهم كه نه تنها

ب مديريت كلي در مديريت به معناي عام بايد مدنظر هر مديري باشد، پرهيز از طورهزمان بلكه

و مطلق نگري است واقع و انرژي به خرج دهند،. گرايي هر قدر كه مديران در انجام كاري دقت

شدنتيجه صددر بر. صد حاصل نخواهد بنابراين مدير بايد به جاي وسواس داشتن، وظايفي را كه

و استاندارد انجام دهد در واقع جوهر مديريت زمان اين است. عهده دارد تنها در حد خواسته شده

الك(كه بهترين اوقات خود را صرف مهمترين كارها كنيد تا به بيشترين نتايج مطلوب برسيد 

ازنمعتقد است كه زما) 1375(همچنين، زالي ). 2002، به نقل از كامرون، 1978مكنزي،  هاي

و شايد اين جزء بي زمان همانند تيري است. ترين قوانين باشد رحمانه دست رفته بازگشتي نيستند

با كه از كمان كه رها شد هرگز باز نمي و مي شتاب هرچه تمام گردد شما هميشه. رود تر به پيش

و يا ثروت تازهتوانيد مي اي كسب كنيد اما هرگز قادر به توقف زمان نخواهيد كار جديدي را آغاز

و پرارزش. بود و هيچ چيز جاي زمان از دست رفته را نمي زمان گرانبهاترين . گيرد ترين منبع است

مي) 2001(ديويد لوئيس كنند، بدترين مديران معتقد است كه بسياري از افرادي كه خيلي كار

وج. ان هستندزم مي ود اينكه ساعتاين افراد با هم كنند حتي اضافه هاي طوالني كار كاري

كا مي ميكنند، نهايتاً اين فشار و معموالً كارايي كمتري دارند ري منجر به فشار روحي در آنها شود

).1381نجف بيگي،(و كيفيت كارشان نامقبول است 
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ا زمان روش مديريت ميهاي نويني را به تا فراد نشان ديدگاه بهتري نسبت به كارهاي-1: دهد

و اولويت ب وابسته به يكديگر تا فرصت-2دست آورند،هها هاي بيشتري براي خالق بودن ايجاد

آن-3مبتكر باشند به جاي آنكه منفعل باشند،  و استرس دست وپنجه نرم كنند،  با فشارهاي روحي

و از آن اجتناب ورز ب-4يد، را كاهش داده دست آورند به عبارت ديگره اوقات فراغت بيشتري

و  و ... وقت بيشتري براي خانواده به-5داشته باشند و طور منظم به اهداف خود دست با ثبات قدم

و در نتيجه زندگي آنها و سو شود معنييابند و داراي سمت ، ترجمه خاكي، 2002لوتار،(دار

كه). 1382 ميمكنزي نيز معتقد است تواند روزانه دو ساعت هركس تالش بيشتري به عمل آورد،

و هر سالبه. يعني ده ساعت در هفته. جويي كند وقت صرفه  هفته12اين ترتيب هر ماه يك هفته

و در طول يك ميزمان اضافه دارد وي. تواند سه ماه وقت كاري اضافه داشته باشد سال هر فرد

ا بيان مي  ماه داشته باشد15اش گر در هر سازمان هر فردي در تقويم ساالنهكند كه تصور كنيد كه

مي). 1382خاكي،(تواند انجام دهد كارهاي زيادي را مي از با اين حساب توان پي برد كه استفاده

و اجتماعي جامعه تأثير داشته باشد اصول مديريت زمان چقدر مي . تواند در بهبود منافع اقتصادي

گويد ارزش واقعي مديريت زمان عبارت است از ارتقا تمامي ابعادميمكنزي در جاي ديگر

به تعبير ديگر ارمغان مديريت زمان براي ما زمان بيشتر نيست، بلكه زندگي بهتر است. زندگي ما

).1381نجف بيكي،(

هاي حركتي بر روي در پژوهشي با عنوان تأثير مديريت زمان بر مهارت) 2006(مانفردو

و آهنگسازان به اين نتيجهموسي  فقدان هاي حركتي، داراي دست يافت كه مهارتقي دانان

و زمان بندي منظم در آنها بسيار ضعيف است وي در مورد استفاده از مديريت مديريت زمان هستند

و اجراهاي عموي زمان جهت تمرين، آماده سازي، واكنش هاي شفاهي، تصحيح اشتباهات

ميهاي كنسرت ها راه حل هاي مديريت زمان در پژوهشي تكنيكنيز) 2006(اپل. دهندي را ارائه

و حقوق. براي انجام كارهاي پيچيده را مورد بررسي قرار داد و داوري در بين وكال وي قضاوت

و رابطه آن با مديريت زمان را ارزيابي كرد نتايج وي نشان داد كه افراد با مديريت زمان. دانان

و استفاده از تكنيك مي مناسب س توانند به داوري هاي مديريت زمان و پيچيده در هاي خت

و در كل نتايج نشان داد كه براي انجام كارهاي بخش هاي خود به يك توافق عمومي برسند

و قضاوت موفق، نيازمند تكنيك و سخت داوري .هاي مديريت زمان هستند پيچيده

و همكاران) 1995(، گلمن)1386(مرتضوي هاي خود به رابطة بينهشدر پژو) 2006(و كر

و مديريت زمان پي بردندهوش هيج و امروزه پژوهشگران با توسل به تئوري هوش هيجاني. اني
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و شغلي هستند و بهينه از وقت در امور تحصيلي و 1983گاردنر،(درصدد تبيين استفاده صحيح

).1999اون،-بار

پژوهشي ها در خصوص متغيرهاي تأثيرگذار بر مديريت زمان، نتايج عالوه برآن، ساير پژوهش

؛)1377كرمي،(رت هاي فردي؛ مها)1383دهشيري،(درباره ابعادي نظير استرس شغلي 

مانفرد،(هاي حركتيو مهارت) 1386 به نقل از مرتضوي، 1991هودتيم،(هاي اجتماعي مهارت

.همسويي با نتايج پژوهش حاضر دارد) 2006

يسش است كه آيا بين هوش هيجانهدف از انجام پژوهش حاضر، يافتن پاسخ براي اين پر

و الگوي مديريت زمان براساس هوش هيجاني و مديريت زمان آنان رابطه وجود دارد مديران

 مديران كدام است؟

 روش
و از نظر روش از نوع تحقيقات همبستگي است كه پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع كاربردي

و مديريت زمان آنان پرداخته شده در آن به مطالعة رابطة بين متغيرهاي هوش هيجا ني مديران

.است

و روش نمونه  گيري جامعه آماري، نمونه
و مركز آموزشي دانشگاه 406جامعة آماري مورد مطالعه در اين پژوهش را مديران اداري  واحد

م12آزاد اسالمي مناطق  در واحد دانشگاهي متبوع به كار 1386دهد كه در سالي گانه تشكيل

. بودندمشغول

منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول كوكران به
2

22

d
zn ς=به. استفاده شد با توجه

 نفر برآورد شده است در اين مطالعه 554حداقل نمونه مورد نياز براي گروه مديران كه 

شد نامه پرسش و مديريت زمان روي گروه مديران اجرا نه. هاي هوش هيجاني  554ايت تعداد در

شد75نامه از طرف مديران پرسش و مركز آموزشي تكميل ه مورد نياز منظور انتخاب نمونبه. واحد

و طبقه از روش تصادفي مرحله شد اي .اي استفاده



20 1386هاي تازه در علوم تربيتي، سال سوم، شماره اول، زمستان فصلنامه انديشه

 ابزار پژوهش
نامه در اين پژوهش براي سنجش هوش هيجاني از پرسش: نامه سنجش هوش هيجاني پرسش)1

شدسيبرياشرينگ استفا هاي عبارت است كه براساس گزينه33بر نامه مشتمل اين پرسش. ده

مي0=و هرگز1=، به ندرت2=، معموال3ً= هميشه 5نامه حاوي اين پرسش.شد به آنها پاسخ داده

،2سؤاالت(، خودكنترلي)33و6،10،12،14،24،27،32سؤاالت(مقياس فرعي خودآگاهي

، همدلي)31و1،9،15،20،21،26سؤاالت(، خودانگيختگي)30و5،11،16،18،23

. است)28و7،8،13،19االتسؤ(هاي اجتماعي، مهارت)29و3،14،17،22،25سؤاالت(

منظور برآورد اعتبار آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ، ابتدا روي گروهي از مديران دانشگاه به

به)n=39(آزاد اسالمي واحد رودهن  شد كه د برآور. طور تصادفي ساده انتخاب شده بودند، اجرا

 به دليل ضريب28در اين مرحله با حذف سؤال. دست آمدبه761/0اوليه ضريب اعتبار آن

و ضريب، مجدداً ضريب)-0296/0(همبستگي ضعيف در. دست آمدبه767/0 آنها محاسبه شد

با نهايت پرسش شد32نامه . ماده اجرا

نامه مديريت زمان، ابتدا مباني نظري موضوع براي ساخت پرسش: نامه مديريت زمان پرسش)2

بهمورد و براساس نتايج هاي موجود به تهيه نامه دست آمده با استفاده از پرسش نظر بررسي شد

با پرسش شد44نامه مقدماتي بر اين پرسش. ماده اقدام  عبارت است كه براساس44نامه مشتمل

مي0=و هرگز1=، به ندرت2=، معموال3ً= هاي هميشه گزينه اين مقياس.شد به آن پاسخ داده

بندي، اولويت)8تا1سؤاالت(ريزي زمان مقياس فرعي است كه عبارتند از برنامه7مشتمل بر 

،)26تا21سؤاالت(، اداره جلسات)20تا13سؤاالت(، تفويض اختيار)12تا9سؤاالت(كارها 

شخصي)38تا33سؤاالت(، پذيرش مراجعان)33تا27سؤاالت(هاي تلفني مكالمه و امور

از. با استفاده از نظرات متخصصان روايي محتوايي آن به تأييد رسيد).44تا39سؤاالت( پس

نامه مذكور روي هاي تدوين شده، براي برآورد اعتبار آن پرسش هاي الزم روي عبارت ويرايش

 از مديران دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند، اجرا نفر39

و و ضعيف33پس از حذف ماده. دست آمدبه897/0ضريب آلفاي اوليه شد  كه همبستگي منفي

رق)-0122/0(نامه داشت با كل پرسش و دربه901/0م، مجدداً ضريب آنها محاسبه دست آمد كه

دحدبسيار  و نشان . نامه مذكور است هاي پرسش هنده همساني دروني قوي بين عبارتمطلوبي است

با در نهايت اين پرسش شد43نامه نيز . ماده آماده اجرا
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ها يافته

و مؤلفهنامه هوش هاي آماري مربوط به نمونه مديران در پرسش خالصه شاخص:1جدول )=554n(آن هاي هيجاني

 شاخصها غيرها مت

 كشيدگي كجي انحراف معيار ميانه ميانگين

 خودآگاهي

 خودكنترلي

 خودانگيختگي

 همدلي

 مهارت هاي اجتماعي

كل(هوش هيجاني )نمره

215/2

718/1

840/1

75/1

841/1

874/1

250/2

714/1

85/1

83/1

800/1

880/1

398/0

366/0

322/0

412/0

446/0

261/0

501/0-

493/0-

096/0-

019/0-

03/0-

184/0-

035/0-

076/1

703/0-

065/0-

084/0-

115/0-

و، مقادير مربوط شاخص1 براساس اطالعات جدول هاي مختلف گرايش مركزي، پراكندگي

و نامه هوش هاي مديران در پرسش توزيع نمره ميؤم5هيجاني هاي دهد كه توزيع نمره لفه آن نشان

هاي گذشته از اين، باتوجه به مقياس.ه در اين متغيرها به توزيع نرمال ميل داردمديران مورد مطالع

بر اندازه و در عين حال مي4 گيري متغيرهاي مورد نظر، كه قضيه واحد مركزي توان نتيجه گرفت

ميها به توزيع نرمال نزديك توزيع داده و هاي هاي تحقيق از آزمون توان براي آزمون فرضيه است

.متري استفاده كردپارا

و:2جدول آن7خالصه شاخص هاي آماري مربوط به نمره هاي مديران در پرسشنامه مديريت زمان )n=554( مولفه

 شاخص ها
 متغيرها

 كشيدگي كجي انحراف معيار ميانه ميانگين

 زمان بندي

 اولويت بندي كار

 تفويض اختيار

 اداره جلسات

 هاي تلفني كالمهم

 پذيرش مراجعان

 امور شخصي

كل(مديريت زمان )نمره

91/1

148/2

31/1

85/1

352/1

18/1

708/1

637/1

88/1

125/2

25/1

83/1

333/1

17/1

833/1

640/1

392/0

537/0

344/0

639/0

442/0

487/0

550/0

259/0

041/0-

268/0-

290/0

873/0-

020/0

444/0

436/0-

017/0

250/0-

192/0-

729/0

149/1

079/0-

360/0

078/0

168/0-
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و هاي مختلف گراي مقادير مربوط به شاخص2برپايه اطالعات جدول ش مركزي، پراكندگي،

و هاي مديران در پرسش توزيع نمره مي7نامه مديريت زنان هاي دهد كه توزيع نمره مولفه آن نشان

از اين، باتوجه به مقياس گذشته. مديران مورد مطالعه در اين متغيرها به توزيع نرمال ميل دارد

مي اندازه كه گيري متغيرهاي مورد نظر، در عين حال، بر پايه قضيه حد مركزي توان نتيجه گرفت

مي توزيع داده و هاي هاي تحقيق از آزمون توان براي آزمون فرضيه ها به توزيع نرمال نزديك است

. پارامتري استفاده كرد

مآيا: پرسش يكم ه لفهؤ بين و مديريت زمان رابطه وجود دارد؟هاي هوش  يجاني

 هاي هوش هيجاني آنان تحليل رگرسيون چندگانه براي پيش بيني مديريت زمان مديران براساس مولفه:3جدول

ها شاخص

ضرايب متغيرها

 استانداردنشده

ضرايب استاندارد

)بتا(شده 

tسطح

 داري معني

 عدد ثابت

 خودآگاهي

 خودكنترلي

 خودانگيختگي

 دليهم

 هاي اجتماعي مهارت

017/1

169/0

014/0

086/0

019/0-

051/0

-- 

260/0

021/0

107/0

030/0-

088/0

**027/13
**672/5

462/0
*385/2

644/0-

935/1

000/0

000/0

643/0

017/0

520/0

054/0
R=356/0وR2=127/0وF=901/15**مديريت زمان: متغير وابسته

01/0دار در سطح معني**05/0دار در سطح معني*

مي3طور كه در جدول همان به)R2)127/0 شود، مقدار مشاهده 13بدين معني است كه نزديك

 تبيين) مولفه5(هاي مرتبط با هوش هيجاني درصد از واريانس مديريت زمان مديران توسط مؤلفه

5 درصد از پراكندگي مشاهده شده در متغير مديريت زمان توسط اين13به سخن ديگر،. شود مي

نيز نشان دهندة آن است كه مدل رگرسيون)356/0( مشاهده شدهR مقدار. شود مؤلفه توجيه مي

)901/15(محاسبه شدهF عالوه براين، مقدار. تواند براي پيش بيني استفاده شود خطي حاضر مي

ا درصد معني99كه در سطح اطمينان هاي هوش هيجاني ست حاكي از اين است كه بين مولفهدار

وو مديريت زمان همبستگي معني .دار است حداقل يكي از ضرايب رگرسيون معنيدار وجود دارد
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مي3 اطالعات جدول مثبت) به جز همدلي(مربوط به متغيرها) ستون بتا(دهد كه ضرايب نشان

ميو سطوح معنيtست، هر چند با مراجعه به آمارةا توان قضاوت كرد كه بين متغيرهاي داري آنها

با)t=385/2وp>05/0(و خودانگيختگي)t=672/5وp>01/0(فوق تنها دو متغير خودآگاهي 

مي مديريت زمان همبستگي معني و كنندة سطح مديريت زمان بيني توانند پيش دار وجود دارند

بر.ه باشندگرو هاي اين دو متغير با مديريت زمان اين با توجه به مثبت بودن جهت همبستگي عالوه

107/0و260/0توان نتيجه گرفت كه با افزايش اين دو متغير، متغير مديريت زمان به ترتيب مي

مي. يابد افزايش مي :شود در نهايت، معادله رگرسيون به شرح زير تنظيم

(107/0) خودانگيختگي(  مديريت زمان=017/1+260/0) خودآگاهي+

و مديريت زمان رابطه وجود دارد؟: پرسش دوم  آيا بين هوش هيجاني

 تحليل رگرسيون چندگانه براي پيش بيني مديريت زمان مديران براساس هوش هيجاني آنان:4جدول

ها شاخص
 متغيرها

 داريح معنيسطt)بتا(ضرايب استاندارد شده ضرايب استانداردنشده

 عدد ثابت

 هوش هيجاني

090/.1

292/0

-- 

294/0

**275/14
**225/7

000/0

000/0

R=294/0وR2=086/0وF=206/52** مديريت زمان: متغير وابسته
01/0دار در سطح معني**05/0دار در سطح معني*

مي4كه در جدول طور همان 6/8بدين معني است كه تنها)R2)086/0 شود، مقدار مشاهده

كل(درصد از واريانس مديريت زمان مديران توسط متغير هوش هيجاني مي) نمره به. شود تبيين

 درصد از پراكندگي مشاهده شده در متغير مديريت زمان توسط اين متغير توجيه6/8سخن ديگر،

دهندة اين است كه مدل رگرسيون خطي حاضر نيز نشان)294/0(اهده شدهمشR مقدار. شود مي

بر. تواند براي پيش بيني استفاده شود مي كه در سطح)206/52( مشاهده شدهF اين، مقدار عالوه

مي درصد معني99اطمينان  و مديريت زمان دار است نشان دهد كه بين متغير هوش هيجاني

دادا همبستگي معني و ضريب رگرسيون معنير وجود .دار استرد

ميو سطوح معنيtو مراجعة به آمارة4با توجه به اطالعات جدول توان قضاوت داري آنها

و. دار دارد همبستگي معني)t=225/7وp>01/0(هيجاني با مديريت زمان كرد كه متغير هوش

:شود معادله رگرسيون به شرح زير تنظيم مي

 مديريت زمان=090/1+294/0) هوش هيجاني(
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و نتيجه  گيري بحث
و در نظـر گـرفتن عامـل هـوش هيجـاني در تبيـين  مـديريت زمـان با توجه به موضوع مورد مطالعه

مي مديران نتايج به در دست آمده نشان دهد كه بين هوش هيجاني مديران بـا مـديريت زمـان آنـان

و مراكز مختلف آموزشي دانشگاه آزاد اسالم  و واحدها هاي جود دارد كه اين يافته، با يافتهي رابطه

) 1991آن،-و بـار 1983گـاردنر،(؛)1995(؛ گلمـن)1386مرتـضوي،(پژوهش افرادي همچـون 

.همسويي دارد

مي يكي از منابعي كه در سازمان زمـان بـا ارزشـمندترين. باشد، زمان اسـت ها در اختيار مديران

و داراي ويژگي  خا منبع است ميص نسبت هاي و. باشد به ساير منابع سرمايه، تجهيـزات، اطالعـات

ها قرار داده شـده باشـد ولـي نيروي انساني ممكن است به مقادير مختلفي در اختيار مديران سازمان 

و براي همه  و24زمان همه مديران يكسان  ساعت در هفته است كه ايـن 168 ساعت در شبانه روز

. مقدار غيرقابل افزايش است

ريـزي، عـدم نظـم هـايي همچـون عـدم برنامـه در پژوهش خـود ويژگـي) 1381(زاده جواهري

در شخصي، تفويض اختيار نامناسب، وقفه  هاي تلفنـي، جلـسات، مـسؤوليت بـيش از حـد، ضـعف

هـاي دوسـتانه،رتريزي نشده، معاشـ هاي برنامه گفتن نه، عدم صداقت با خود، گزارشات، مالقات 

ع ارتباطات نامؤث  و كاركنان فاقد صالحيت را از عوامل مده اتـالف ر، كاغذبازي، ضعف اطالعات

از) 1987(راجرز. آورد وقت مديران به حساب مي  به1300نيز در پژوهشي كه منظور سنجش مدير

هـا در تمـام بنـدي فعاليـت عمل آورد به اين نتيجه رسيد كه ضعف در اولويت مديريت زمان آنها به 

ا  در پژوهش خود معتقد است كـه) 1381(نصراصفهاني ). 1385ماليجردي،(ست مديران مشترك

و بندهاي دست وپاگير درونـي  در مديريت زمان، هدف آن است كه به افراد كمك شود تا از قيد

و آزادي آنهـا كاسـته شـودو بيروني خود خالص  ) 1380(لبـاف. شـوند، بـدون اينكـه از اسـتقالل

اي ماننـد كنـد كـه چگونـه مـديران بـا اسـتفاده از ابـزار سـاده مـي در پژوهش خود اشـاره همچنين

و از دقـايق آن بـراي انجـام يادداشت شغلي، از نحوه گذراندن اوقات فراغت خود آگاه مـي   شـوند

بخـش مـديريت بهداشـتي دانـشكده آموزشـي بهداشـت. كنند كارهاي درست، مؤثرتر استفاده مي

مطـابق. نگرش مديران بهداشتي به مديريت زمان پرداخت به ارزيابي 2005دانشگاه آنكارا در سال 

زم ورت توجه مديران به مفهوم برنامه نتايج اين مطالعه، ضر  و همچنين آموزش مديران در ينـه ريزي

).1385ماليجردي،(سازد مديريت زمان را خاطر نشان مي
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با بنابراين، مديران در سازمان  ند كه بتوانند نهايـت اسـتفاده را از ريزي نماي اي برنامه يد به گونهها

ك امروزه، سازمان. زمان خود ببرند و ارايه خدمات با و ترقـي ها با ساخت محصوالت يفيت به رشد

و ترقـي دست پيدا نمي  و يـا بـا سـرعت بيـشتر نيـز الزمـه رشـد كنند بلكه انجام كار در زمان كمتر

و ارائه هرچه نوآوري. آنهاست  خدمات بـه وسـيلة يـك سـازمان بـا هاي ساخت محصوالت جديد

ا و در زماني كمتر  امكـان هاي رقيب انجام شود،ز زمان مصرف شده به وسيلة سازمان سرعت بيشتر

و پيشي مي رقابت و تسخير بازارها به وسيلة آن سازمان بيشتر بنـابراين مـديريت. شود گرفتن از آنها

وز بايد بـيش از پـيش مـورد توجـه قـرار زمان از موضوعات مهمي است كه در دنياي پر رقابت امر 

عالوه بر آن، سـاير مطالعـات در خـصوص متغيرهـاي تأثيرگـذار بـر مـديريت زمـان، نتـايج. گيرد

از) 1383؛ حـافظي، 1377مقـدم، كرمـي(هـاي فـردي پژوهشي دربارة ابعادي نظير مهـارت  حـاكي

.ها با نتايج پژوهش حاضر دارد همسويي اين يافته

و بـسيار مـؤثر دانـشگاه الزم به يادآوري است كه در دنياي امرو در پايان، درز نقش حساس هـا

و فرهنگي جامعه بركسي پوشيده نيست  بنابراين، با توجه به يافته مطالعه. توسعه اجتماعي، اقتصادي

و مديريت زمان آنان، مسلماً به منظور استفاده  حاضر مبني بر وجود رابطه بين هوش هيجاني مديران

و مديريت اثربخش پيشنهاب و انتـصاباتد مي هتر از منابع سازمان شـود كـه بـراي بـه كـار گمـاردن

د بـه مديران در دانشگاه آزاد اسالمي از افرادي استفاده شود كه داراي هوش هيجاني باالتري هستن 

و خودآگـاهي ويژه افرادي كه داراي ويژگي تـري نـسبت بـه بقيـه افـراد قـوي هاي خودانگيختگي

.تندهس

 منابع فارسي
ن• از).1381(.جواهري زاده،  ارايه الگويي جهت استفاده بهينه مديران مقطع راهنمايي

و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي.مديريت زمان  . رساله دكتري، واحد علوم

ج.م حكيم جوادي،• و هوش بررسي رابطه كيف).1383(.اژه اي، يت دلبستگي

و عاديآموزان تيز هيجاني در دانش  پژوهشي، سال-مجله روان شناسي علمي. هوش

.، فصلنامه انجمن ايراني روانشناسي1383، تابستان2هشتم، شماره

م• .، تير ماه60زمينه، سال ششم، شماره. مديريت زمان).1375(.ر. زالي،

دي• : تهران ناصر جوادي زاده،:ترجمه. مديريت موفق زمان).1381(.فرنرجك،

.هشانتشارات پژو
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ا• پايان نامه.بررسي رابطه هوش هيجاني با سازگاري اجتماعي).1384(.كرباليي،

.كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن

ف• و مهارت).1377(.كرمي مقدم،  سازماني بررسي رابطه مهارت فردي مديريت زمان

.ي ارشد، دانشگاه شيرازپايان نامه كارشناس.هاي دولتي شيراز در بين مديران دبيرستان

د• . انتشارات رشد:تهران ترجمه نسرين پارسا،. هوش هيجاني).1380(.گلمن،

ح• (لباف، و توسعة شماره چگونه از وقت خود بهتر استفاده كنيم؟).1381. 10مديريت

.35-40صص

س•  انتشارات سازمان:تهران غالم رضا خاكي،: ترجمه. مديريت زمان).1382(. لوتار،

.وري بصيررهبه

س• .نشريه پيام مديريت موفق.هاي مديريت زمان شيوه). 1384(.محمديون،

س• (م. مرتضوي، و مديريت زمان دانشجويان).1386. رابطة بين هوش هيجاني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد. رشته مشاوره،پايان نامه كارشناسي ارشد.كارشناسي ارشد

.رودهن

ا• .44تدبير شماره. محمود اسماعيل نيا.ز از دام زمان گري).1384(.مكنزي،

م• و عملكرد مديران بيمارستان مطالعه آگاهي،).1385(.ماليجردي، هاي نگرش

،پايان نامه كارشناسي ارشد. كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به مديريت زمان

و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي .واحد علوم

 هنجاريابي آزمون هوش هيجاني سيبرياشيرينگ براي دانشجويان).1380(.ب منصوري،•

.هاي دولتي مستقر در شهر تهران، دانشگاه عالمه طباطبايي كارشناسي ارشد در دانشگاه

ر• .چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي. سازمان ومديريت).1381(.نجف بيگي،

عن• و توسعهمدفنون مديريت زمان،).1381(.صراصفهاني، -90صص14شماره.يريت

81.

ف• و شكست دانش آموزان).1383(. نيكوبين، پايان نامه.رابطه هوش هيجاني با موفقيت

.دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن. كارشناسي ارشد
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